
 

 

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2565 











บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 794,058                    711,044                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 848,917                    559,739                    

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 2,539,743                 1,094,586                 

สินคา้คงเหลือ 401,262                    230,274                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,595                        12,248                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 450,868                    94,844                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 184,600                    316,500                    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 36 874                           -                                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,225,917                 3,019,235                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 6, 15 897,255                    782,193                    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 583                           -                                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 2,500                        2,500                        

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 6, 10 3,055,768                 4,958,624                 

ทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 4,185,034                 5,277,491                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 25,025,902                28,284,478                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 3,467                        6,686                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 514,261                    543,632                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 5,049,714                 2,633,905                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 38,734,484                42,489,509                

รวมสินทรัพย์ 43,960,401                45,508,744                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 750,000                    750,000                    

หุน้กูร้ะยะสนั 17 742,934                    79,266                      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 6 89,000                      2,450,000                 

เจา้หนีการคา้ 1,463,521                 989,232                    

เจา้หนีอืน 392,276                    798,053                    

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 1,468,793                 1,326,152                 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 827,952                    941,710                    

หุน้กูร้ะยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 999,757                    1,799,895                 

หนีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6, 20 6,331,068                 5,931,611                 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,750,937                 2,425,485                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,136,907                 2,461,310                 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 36 74,154                      22,993                      

รวมหนีสินหมุนเวยีน 22,027,299                19,975,707                

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 2,560,339                 3,094,192                 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 1,417,798                 999,257                    

หนีสินตามสญัญาเช่า - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6, 20 30,125,390                31,543,568                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 732,794                    782,439                    

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 36 1,650                        68,628                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 34,837,971                36,488,084                

รวมหนีสิน 56,865,270                56,463,791                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 22

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 94,618,327 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

      (2564: หุน้สามญั 63,671,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 946,183                    636,713                    

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 94,618,327 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

      (2564: หุน้สามญั 63,671,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 946,183                    636,713                    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 12,018,159                6,327,629                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 43,556                      43,556                      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (25,912,767)              (17,852,071)              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                                (110,874)                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกนิทุน) (12,904,869)              (10,955,047)              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,960,401                45,508,744                

-                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท, ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 24 17,553,287              3,828,469                

รายไดอื้น 25 736,214                   679,043                   

รวมรายได้ 18,289,501              4,507,512                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 23,533,471              11,167,109              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 678,426                   240,087                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,000,778                948,748                   

ค่าใชจ่้ายอนื 27 1,521,856                3,899,978                

รวมค่าใช้จ่าย 26,734,531              16,255,922              

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (8,445,030)              (11,748,410)            

รายไดท้างการเงิน 28,388                     50,080                     

ตน้ทุนทางการเงิน 28 (2,220,841)              (1,811,835)              

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงินได้ (10,637,483)            (13,510,165)            

รายไดภ้าษีเงินได้ 29 2,451,560                1,724,452                

ขาดทุนสําหรับปี (8,185,923)              (11,785,713)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 115,899                   262,028                   

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง

   กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36 (5,025)                     (1,344)                     

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 110,874                   260,684                   

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 21 125,227                   165,746                   

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ 125,227                   165,746                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 236,101                   426,430                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (7,949,822)              (11,359,283)            

ขาดทุนต่อหุ้น 31

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (90.36)                     (262.62)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 90,591                     44,878                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

สาํรองสาํหรับ สาํรองสาํหรับ รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การป้องกนัความเสียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กระแสเงินสด ความเสียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 435,556                       2,628,786                    43,556                         (6,232,104)                  (377,927)                     6,369                           (371,558)                     (3,495,764)                  

ขาดทุนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (11,785,713)                -                                  -                                  -                                  (11,785,713)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  165,746                       262,028                       (1,344)                         260,684                       426,430                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (11,619,967)                262,028                       (1,344)                         260,684                       (11,359,283)                

ออกหุน้สามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 22) 201,157                       3,698,843                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  3,900,000                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 636,713                       6,327,629                    43,556                         (17,852,071)                (115,899)                     5,025                           (110,874)                     (10,955,047)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 636,713                       6,327,629                    43,556                         (17,852,071)                (115,899)                     5,025                           (110,874)                     (10,955,047)                

ขาดทุนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (8,185,923)                  -                                  -                                  -                                  (8,185,923)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  125,227                       115,899                       (5,025)                         110,874                       236,101                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (8,060,696)                  115,899                       (5,025)                         110,874                       (7,949,822)                  

ออกหุน้สามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 22) 309,470                       5,690,530                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  6,000,000                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 946,183                       12,018,159                  43,556                         (25,912,767)                -                                  -                                  -                                  (12,904,869)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (10,637,483)            (13,510,165)            

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขึนและหนีสูญ 21,901                    179,831                  

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินได้ 8,584                      6,938                      

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,114,053               5,378,148               

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครืองบินและอุปกรณ์

      ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,580                    43,459                    

   ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า (422,907)                 -                              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 117,031                  158,032                  

   (กาํไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 98,046                    (391,178)                 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,447,963               4,145,121               

   รายไดท้างการเงิน (28,388)                   (50,080)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,220,841               1,811,835               

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (1,013,779)              (2,228,059)              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (309,589)                 (285,680)                 

   ลูกหนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั (1,437,770)              (441,055)                 

   สินคา้คงเหลือ (170,988)                 9,968                      

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (356,024)                 192,610                  

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 42,235                    (202,648)                 

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื -                              (51,895)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ 602,144                  (64,381)                   

   เจา้หนีอนื (412,165)                 419,671                  

   เจา้หนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั (280,757)                 (2,094,873)              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,351,771               55,726                    

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,672,824               381,338                  

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (10,142)                   (17,738)                   

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 677,760                  (4,327,016)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,933)                     (876)                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 675,827                  (4,327,892)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

จ่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน (296,557)                 (370,839)                 

เงินสดจ่ายเพอืปรับปรุงอาคารเช่าและซืออปุกรณ์ (596,442)                 (99,601)                   

เงินสดรับจากดอกเบีย 28,444                    50,080                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองบินและอุปกรณ์ 4,292,209               1,703,708               

เงินสดจ่ายเพอืบริษทัย่อย -                              (2,500)                     

เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (123,397)                 -                              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 3,304,257               1,280,848               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ -                              (32,900)                   

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสนัสุทธิ 663,668                  80,000                    

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัใหญ่เพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (2,361,000)              2,450,000               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000                    -                              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (677,765)                 (74,038)                   

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,413,164               -                              

ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,800,000)              (300,000)                 

เงินสดจ่ายเพอืยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (1,739,928)              (923,564)                 

ชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่า (5,023,702)              (1,875,576)              

ดอกเบียจ่าย (396,124)                 (476,868)                 

เงินสดรับชาํระค่าหุน้เพิมทุน 6,000,000               3,900,000               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,891,687)              2,747,054               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 88,397                    (299,990)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 711,044                  1,012,094               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (5,383)                     (1,060)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 794,058                  711,044                  

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   เจา้หนีอนืจากการซืออปุกรณ์เพิมขึน (ลดลง) (64,356)                   82,141                    

   เจา้หนีอนืจากเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบินเพิมขึน 71,534                    -                              

   ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูค้า้งจ่ายเพมิขึน 9,914                      -                              

   ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                              12,294                    

   โอนทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์

      เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                              548,227                  

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเป็นทดิีน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 18,718                    -                              

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นเครืองบิน 3,212,137               1,714,858               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 423,207                  -                              

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการทาํสัญญาเช่าใหม่ 2,972,216               1,211,858               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการวดัมูลค่าใหม่ 682,628                  3,728,108               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการทาํสัญญาเช่าใหม่ 115,049                  -                              

   โอนเงินมดัจาํการเช่าเครืองบินเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      จากการวดัมูลค่าการทาํสัญญาเช่าใหม่ 19,431                    5,670                      

   โอนเงินมดัจาํการเช่าเครืองบินเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      จากการวดัมูลค่าใหม่ 15,117                    125,128                  

   หนีสินตามสัญญาลดลงจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด 822,913                  -                              

   การขยายระยะเวลาเงินกูย้มืจากระยะสันเป็นระยะยาว -                              250,000                  

   หนีสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า

      เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 -                              20,599                    

   หนีสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหกักลบหนีกบักิจการทเีกียวขอ้งกนั 423,398                  366,821                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดัซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี บริษทั เอเชีย 

เอวิเอชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและจดัตงัในประเทศไทย

เป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสายการบินราคาประหยดั ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทั

ตงัอยู่ที เลขที 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้องหมายเลข 3200 ชนั 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัใหญ่ (“กลุ่มบริษทั”) มีการปรับโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษทั ซึงมีรายละเอียด              

โดยสรุป ดงันี               

           บริษทัใหญ่ไดมี้การเพิมทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัใหญ่ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท จํานวน 1,714,285,714 หุ้น รวมเป็นเงิน 3,000 ล้านบาท                 

โดยบริษทัใหญ่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 19 มกราคม 2565 

           เมือวนัที 20 มกราคม 2565 บริษทัใหญ่เขา้ซือหุ้นของบริษทัฯร้อยละ 30.77 จากผูถื้อหุ้นอืนจาํนวน 19,600,000 หุ้น 

มูลค่ารวมทงัสิน 116.77 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 3,896 ลา้นบาท 

1.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การท่องเทียวและบริการ และมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการบินของบริษทัฯ แมว่้าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 จะดีขึน แต่จาํนวนเทียวบินยงัไม่กลบัไปสู่จาํนวนใกลเ้คียงก่อนการแพร่ระบาด สถานการณ์

ดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯดว้ยเช่นกนั                

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีผลขาดทุนเกินทุนและมีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน                 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินมาตรการต่าง ๆ  ในการปรับเปลียนแผนการดาํเนินธุรกิจ ลดค่าใชจ้่ายและเลือนการจ่าย

ชาํระเพือบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยฝ่ายบริหารเชือมนัว่ามาตรการเหล่านีจะช่วยทาํให้

บริษัทฯสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง งบการเงินนีจึงถูกจัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที

ดาํเนินงานต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของแผนการดาํเนินธุรกิจของทงับริษทัฯและบริษทัใหญ่ ขึนอยูก่บัปัจจยั

ภายนอก ดังนัน จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ซึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกียวกับความสามารถ            

ในการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษทัฯ 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547             

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออกตามความในพระราชบญัญติั

การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอนืในนโยบายการบญัชี 

 บริษทัฯไม่ไดน้าํเสนองบการเงินรวม เนืองจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดถู้กจดัทาํโดยบริษทั เอเชีย เอวเิอชัน 

จาํกดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่) แลว้ ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 เรือง งบการเงินรวม 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                        

ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที                          

1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 

1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบังคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวทางการปฏิบตัิ

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่าโดยสารและการบริการเกียวเนือง  

 รายไดค้่าโดยสารและการบริการอืนทีเกียวข้องกบัการโดยสารเครืองบิน เช่น ค่านาํหนักสัมภาระ ค่าธรรมเนียม                

การเลือกทีนงั ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการเปลียนแปลงขอ้มูลในบตัรโดยสาร ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากการซือ 

และค่าธรรมเนียมอนื ๆ  รับรู้เมือไดใ้ห้บริการการบินแก่ลูกคา้แลว้ มูลค่าการขายทีนงัและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ซึงยงั

ไม่ไดใ้ห้บริการการบินไดถู้กบนัทึกรวมไวใ้นรายไดรั้บล่วงหนา้    
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ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมีการส่งมอบ

สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากส่วนลด โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ 

 รายได้ดอกเบยี  

 รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งด้วยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์าง

การเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ทีจะนาํ

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) มาคูณกบั

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริงและ

รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 

ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า 

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 อาหาร เครืองดืมและของทีระลึกแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก) หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า  

 วสัดุสินเปลืองสําหรับใช้ภายในกิจการเพือการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธี             

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า  

 ราคาทุนของสินคา้ประกอบดว้ยราคาซือ และค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินคา้นนั เช่น ค่าอากรขาเขา้               

ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลด และเงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้ 

 มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นในการขาย 

บริษทัฯบนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมสภาพตามทีสมควร 

4.4 ทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ตน้ทุนเริมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์นั 

 ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความ

เหมาะสม เมือคาดว่าสินทรัพยน์นัจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัฯ และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดั

มูลค่าไดอ้ย่างน่าเชือถือ ทงันีราคาตามบญัชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัออกไป สําหรับค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาอนื ๆ จะรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในงวดทีเกิดขึน 
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 บริษทัฯจะโอนเงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบินมาเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนเครืองบินและเครืองยนต์เมือมีการซ่อม

บาํรุงเครืองบินครังใหญ่ โดยบริษทัฯจะตดัจาํหน่ายตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใชง้าน

หลงัการซ่อมบาํรุง ในกรณีทีมีการซ่อมบาํรุงครังใหญถ่ดัไปก่อนหมดอายกุารใชง้าน มูลค่าคงเหลือของค่าซ่อมบาํรุง

ครังก่อนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีมีการซ่อมบาํรุงครังใหญ่ครังใหมท่งัจาํนวน 

 ค่าเสือมราคาของอาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี 

  อาคาร  - 29  ปี 

  เครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน  - 5 - 25  ปี 

  อะไหล่เครืองบิน  - 5 และ 10 ปี 

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  - 5 และ 10 ปี 

  คอมพิวเตอร์  - 5  ปี 

  เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์สาํนกังาน  - 5  ปี 

  อุปกรณ์ในการดาํเนินงาน  - 5  ปี 

  ยานพาหนะ  - 5  ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตงั 

 บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพย์

หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

4.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้าเพอืการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท์ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์นัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะ

ใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูยื้มอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ย

ดอกเบียและตน้ทุนอนืทีเกิดขึนจากการกูยื้มนนั 

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า 

บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดงักล่าวทุกสินปีเป็น

อยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั ซึงไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารให้ประโยชน์จาํนวน 5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างติดตงั 
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4.7 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนนั 

บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอาคารทีถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 29 ปี และรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานโดยไม่มีการคิดค่าเสือมราคา

สําหรับทีดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนในปีทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบุได้

สําหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสัน

และสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) บริษทัฯ

บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ย

การวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสิน

ตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที

สัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า ดงันี 

  เครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 4 - 25 ปี 

  พนืที                                                                    3 และ 10 ปี 

  ยานพาหนะ   3 - 5 ปี 
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หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงได้โอนให้กบับริษทัฯเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์

ดงักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าจาํนวนเงิน

ทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลทีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่า

แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา

เป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงอืนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรือ

อตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของบริษทัฯ หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่า

จะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่า

ตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่าการเปลียนแปลงการจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตาม

วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมใน

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้าก

สัญญาเช่า 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน   

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  



 

7 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่าและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย

ใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงนิทีบริษทัฯสามารถจะไดม้าจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนนัผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอนืของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที

บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที

บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัฯถือวา่เงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนนั บริษทัฯจดัให้มีโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการรางวลัการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญ

อิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน

ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 

หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 
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4.13 ประมาณการหนสิีน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ 

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันนั 

และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ  

4.14 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจา่ยให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน    

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้  

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํ

การปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีทีเกิดขนึเกียวขอ้งกบัรายการทีได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

4.15 เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ

เฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสําคญั บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน

ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ

ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัเพอืรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับ

ชาํระเพยีงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทงันี 

ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดที

ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน

การทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง

ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียที

แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การรับรู้และการตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้หรือตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินในวนัทีจ่ายชาํระ ซึงเป็นวนัทีไดมี้การส่งมอบสินทรัพยน์นัสําหรับ

การซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัไดสิ้นสุดลง 

หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียงและผลตอบแทน

เกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั   

บริษทัฯตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการยกเลิกภาระ

ผกูพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมีอยูใ่ห้เป็นหนีสินใหม่

จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซึงมีขอ้กาํหนดทีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็น

สาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี

ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึสําหรับลูกหนีการคา้ ดงันนั ทุกวนั

สินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผอื

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้  
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การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์  

ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีก

ต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน     

ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมีความตงัใจทีจะ

ชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

4.16 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 

 บริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลียนสกุลเงิน 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน อตัรา

ดอกเบีย และความผนัผวนของราคานาํมนั ตามลาํดบั  

 บริษทัฯรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณี

ทีมีการกาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นันเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีมีประสิทธิผล ทงันี 

บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนีสินทาง

การเงินเมือมีมูลค่ายติุธรรมน้อยกวา่ศูนย ์ 

 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน 

เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 

หรือหนีสินหมุนเวียน 

การบัญชีป้องกันความเสียง 

เพือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสียง บริษทัฯมีการป้องกนัความเสียงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด 

ซึงเกิดจากความเสียงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหนีสินทีรับรู้ในบญัชีหรือรายการทีคาดการณ์ไวที้มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน หรือความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศในสัญญาผกูมดัทียงั

ไม่ไดรั้บรู้ 

ณ วนัทีเริมกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง บริษทัฯตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารอย่างเป็น

ทางการเกียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงซึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง และวตัถุประสงคแ์ละ

กลยทุธ์การบริหารความเสียงในการดาํเนินการป้องกนัความเสียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึงไดจ้ดัทาํตงัแต่วนัเริมตน้การป้องกันความเสียงและไดป้รับปรุงอย่างต่อเนือง 

กล่าวถึง เครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง รายการทีมีการป้องกนัความเสียง ลกัษณะของความเสียงทีจะป้องกนั และ

วิธีทีบริษทัฯใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียง 
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ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงจะเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียง เมือเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียงทุกขอ้ต่อไปนี 

- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการทีมีการป้องกนัความเสียง และเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง  

- ผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการเปลียนแปลงมูลค่าทีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์

ทางเศรษฐกิจนนั 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเสียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงดงักล่าวคาํนวณจากปริมาณของ

รายการทีมีการป้องกนัความเสียงซึงกิจการทาํการป้องกนัความเสียงจริง และปริมาณของเครืองมือทีใชป้้องกนั

ความเสียงซึงบริษทัฯไดใ้ชป้้องกนัความเสียงจริง 

บริษทัฯ บนัทึกการป้องกนัความเสียงทีเขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียงทุกขอ้ ดงันี  

การป้องกันความเสียงในกระแสเงินสด 

บริษทัฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงส่วนทีมีประสิทธิผลเป็นสํารองสําหรับการ

ป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื และรับรู้ส่วนทีไม่มีประสิทธิผลเขา้ส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที ทงันี สาํรองสาํหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากบัค่าสัมบูรณ์

ของผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลียนแปลงในมูลค่า

ยตุิธรรมสะสมของรายการทีมีการป้องกนัความเสียง แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 

การรับรู้รายการในภายหลงัของสํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีสะสมอยู่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนืขึนอยูก่บัลกัษณะของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงอา้งองิ กล่าวคือ ในกรณีทีรายการทีมีการป้องกนั

ความเสียงไดรั้บรู้เป็นรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา บริษทัฯจะโอนสํารองทีสะสมอยูใ่นส่วนของ  

ผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหนึงของราคาทุนเริมแรกหรือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีการป้องกนัความ

เสียงนัน โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวด สําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดในกรณีอืน ๆ บริษทัฯจะโอนสํารองทีสะสมอยู่ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัทีกระแสเงินสดทีมีการป้องกนั

ความเสียงส่งผลกระทบต่อส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เมือการบญัชีป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สํารองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดที

สะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป หากบริษทัฯคาดว่ากระแสเงินสดใน

อนาคตทีมีการป้องกนัความเสียงนนัจะยงัคงเกิดขึนอยู่ มิฉะนนั สํารองดงักล่าวจะตอ้งถูกโอนไปยงัส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ ทงันี หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกัน                    

ความเสียง บริษทัฯจะรับรู้สาํรองทียงัคงเหลืออยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้นโดยขึนอยูก่บัลกัษณะของรายการอา้งองิทีกล่าว

ไปแลว้ขา้งตน้ เมือกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงไดเ้กิดขึนจริง 

บริษทัฯกาํหนดให้องค์ประกอบราคาปัจจุบนัของสัญญาซือขายล่วงหน้า เครืองมือทางการเงินทีไม่รวมส่วนต่าง

อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียง และบันทึกการเปลียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมของส่วนต่างอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของเครืองมือทางการเงินทีเกียวข้องกับรายการทีมี                 

การป้องกนัความเสียงเป็นตน้ทุนในการป้องกนัความเสียงซึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ทงันี ยอดสะสมของ

รายการดงักล่าวจะแสดงไวเ้ป็นสาํรองสําหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
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หากรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนนัมีความสัมพนัธ์กบัธุรกรรม บริษทัฯจะโอนสํารองสําหรับตน้ทุนในการป้องกนั

ความเสียงทีสะสมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เมือรายการทีมีการป้องกนัความเสียง

นนัส่งผลกระทบต่อส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทงันี หากรายการทีมีการป้องกนัความเสียงนนัมีความสัมพนัธ์กบั

ช่วงเวลา บริษทัฯจะทยอยโอนสํารองดงักล่าวไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล

ตลอดช่วงเวลาป้องกนัความเสียง โดยสํารองดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในบรรทดัเดียวกนักบั

รายการทีมีการป้องกนัความเสียง นอกจากนี หากบริษทัฯคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนผลขาดทุนสะสมของสํารองสําหรับ

ตน้ทุนในการป้องกนัความเสียงเป็นบางส่วนหรือทงัหมดในอนาคต สํารองดงักล่าวจะถูกโอนไปยงัส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที 

4.17  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินให้

ผูอ้นืโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า 

บริษทัฯใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง

สําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ 

บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัให้มากทีสุด  

 ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอนืทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคญั  

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที

ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสําคญัมีดงันี 

 ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนกีารค้า 

 ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน

ในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั 

เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯ

อาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที

ไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก      

ผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

 ในการประเมินค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์ังกล่าว มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน              

การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุน

ในการขาย บริษทัฯอา้งอิงจากขอ้มูลทีมีอยูเ่กียวกบัธุรกรรมการขายทีมีผลผกูพนัซึงไดเ้ขา้ทาํในลกัษณะของผูท้ีไม่มี

ความเกียวขอ้งกนัสําหรับสินทรัพยท์ีคลา้ยคลึงกนัหรืออา้งองิจากราคาตลาดทีสามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิม

ในการจาํหน่ายสินทรัพยน์นั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด 

ซึงใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ทีบริษทัฯยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนั

หรือการลงทุนในอนาคตทีสําคญัซึงจะทาํให้สินทรัพยน์นัดีขึน ทงันี ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนคืออตัราคิดลดทีใชใ้นแบบจาํลองดงักล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตทีคาดการณ์และอตัราการเติบโต

ทีใชเ้พอืการคาดการณ์  

 สัญญาเช่า  

 การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั 

 การกําหนดอัตราดอกเบยีการกู้ยืมส่วนเพมิ - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนด

อตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของบริษทัฯในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมเป็น

อตัราดอกเบียทีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยท์ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพย์

สิทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนกังานประมาณขนึตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น 

อตัราคิดลด อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกัน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 มีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯทีสําคญั มีดงันี 

- บริษทั เอเชีย เอวเิอชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ ่

- AirAsia Aviation Group Limited (เ ดิม ชือ  “AirAsia Aviation Limited” บ ริษัทย่อย ข อง  Capital A Berhad),              

ซึงเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 43.00 (2564: ร้อยละ 45.12) ในบริษทัใหญ ่

- คุณธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด ์(และครอบครัวแบเลเวล็ด)์ ซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ และเป็นกรรมการ

และผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัใหญ่  

- กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและบริษทัใหญ ่

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษัทใหญ่   

ค่าบริหารจดัการจ่าย 25 25 

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกยีวข้องกัน   

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 1,578 589 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 1,094 372 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 563 136 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานและบริการอนื ๆ 359 397 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 100 77 

ค่าธรรมเนียมการจองตวั 73 - 

รายไดค้่าขนส่ง 68 109 

รายไดค้่าบริการวิศวกรรม 42 30 

รายไดส้าํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 35 10 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 35 10 

รายไดค้่าบริหารจดัการอนื 16 10 

ค่าบริการภาคพนืจ่าย - 73 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั - 55 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ลูกหนกีิจการทีเกยีวข้องกัน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั) 2,838,372 1,375,152 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (298,629) (280,566) 

รวมลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ  2,539,743 1,094,586 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน   

เงินมัดจาํการเช่าเครืองบิน 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 80,661 103,730 

รวม  80,661 103,730 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 15)   

เงินมัดจาํการเช่าเครืองบิน 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 114,774 145,308 

เงินมัดจาํสัญญาแลกเปลียนราคานาํมัน 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 17,196 

 

16,624 

เงินมัดจาํอืน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 20,000 20,000 

รวม  151,970 181,932 

เงินสํารองบํารุงรักษาเครืองบนิ (หมายเหตุ 10)    

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 2,687,676 4,958,624 

รวม  2,687,676 4,958,624 

เจ้าหนีกิจการทีเกยีวข้องกัน   

บริษทัใหญ ่ 46,823 20,442 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั) 1,421,970 1,305,710 

รวม 1,468,793 1,326,152 

หนีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 20)   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 2,353,874 2,898,662 

รวม  2,353,874 2,898,662 
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 เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทใหญ่ 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกูยื้มจาก 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที เพิมขึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

บริษทัใหญ ่ 1 มกราคม 2565 ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2565 

บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั จาํกดั 

(มหาชน) 2,450,000 978,000 (3,339,000) 89,000 

รวม 2,450,000 978,000 (3,339,000) 89,000 

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษทัใหญ่เป็นการกู้ยืมทีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบียในอตัราคงทีร้อยละ 0.25 ต่อปี และมี

กาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามหรือเมือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัน 89,333 61,486 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,828 5,768 

ผลประโยชน์ระยะยาวอนื 15 15 

รวม 93,176 67,269 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

เงินสด 15,920 6,547 

เงินฝากธนาคาร 368,488 644,497 

เงินฝากธนาคารทีมีวตัถุประสงคเ์พือการจ่ายชาํระราคาระยะสัน 409,650 60,000 

รวม 794,058 711,044 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.35 ต่อปี 

(2564: ระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.25 ต่อปี) 

 เงินฝากธนาคารทีมีวตัถุประสงคเ์พือจ่ายชาํระราคาระยะสัน คือ ส่วนของเงินฝากออมทรัพยที์บริษทัฯกนัวงเงินไว้

เพือจ่ายชาํระค่านาํมนัแก่บริษทัเอกชนแห่งหนึงในประเทศไทย 
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8. ลูกหนกีารค้าและลกูหนอีืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ลูกหนีการคา้   

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 211,526 72,784 

 คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  23,989 26,824 

 3 - 6 เดือน 21,575 1,436 

 6 - 12 เดือน 10,787 3,698 

 มากกว่า 12 เดือน 45,946 45,620 

รวม 313,823 150,362 

หกั: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (51,839) (47,652) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 261,984 102,710 

ลูกหนีอนื   

ค่าบาํรุงรักษาเครืองบินรอเบิกคืน 415,374 132,684 

ลูกหนีกรมสรรพกร 150,845 357,400 

อนื ๆ 64,917 10,314 

รวม 631,136 500,398 

หกั: ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (44,203) (43,369) 

รวมลูกหนีอนื - สุทธิ  586,933 457,029 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 848,917 559,739 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เอเชีย เอวเิอชนั              

เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,500 2,500 99.99 99.99 2,500 2,500 
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10. เงินสํารองบํารุงรักษาเครืองบิน 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการบาํรุงรักษาเครืองบินกับกิจการทีเกียวขอ้งกันและผูใ้ห้เช่าอืนภายใตส้ัญญาดังกล่าว 

บริษทัฯจะจ่ายเงินล่วงหน้าเพือใชใ้นการบาํรุงรักษาเครืองบินตามจาํนวนเครืองบิน จาํนวนเครืองยนต์ และจาํนวน

ชวัโมงบิน เพือใชใ้นการซ่อมบาํรุงเครืองบินครังใหญ่ เมือเครืองบินหรือเครืองยนต์ถึงจาํนวนชวัโมงบินทีต้องทาํ

การซ่อมบาํรุงในอนาคต ซึงบริษทัฯจะบนัทึกโอนเงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบินไปเป็นตน้ทุนของเครืองบินเมือมี

การซ่อมบาํรุงครังใหญ่เกิดขนึ หรือตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาการซ่อมบาํรุงทีประมาณการไวส้าํหรับสินทรัพยเ์ช่า 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบินสําหรับปี 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม  4,958,624 5,856,110 

จ่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 368,091 370,839 

ตดัจาํหน่าย (2,270,947) (1,268,325) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 3,055,768 4,958,624 
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11. ทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ทดิีน อาคาร 

เครืองบินและ
เครืองยนต์
เครืองบิน อะไหล่เครืองบิน 

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า คอมพวิเตอร์ 

เครืองตกแต่ง 
ติดตงัและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
อุปกรณ์ใน         

การดาํเนินงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตงั รวม 

ราคาทุน            
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 650,760 - 6,062,611 1,314,899 422,632 178,430 86,378 313,122 193,581 749,403 9,971,816 
ซือเพมิ - - 1,716,279 8,625 2,233 594 335 651 826 167,021 1,896,564 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,807,898) (6,116) (63) (75) (57) (2,585) (4,377) - (1,821,171) 
ตน้ทุนการกูยื้มส่วนทีรวมเป็น

ตน้ทุนของสินทรัพย ์ - - - - - - - - - 12,294 12,294 
โอน (223,523) 603,311 - - - - - - - (928,015) (548,227) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 427,237 603,311 5,970,992 1,317,408 424,802 178,949 86,656 311,188 190,030 703 9,511,276 
ซือเพมิ - 2,565 16,161 443,457 6,629 9,834 845 26,943 - 25,382 531,816 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (4,887) (1,424,825) (411,462) (9,484) (6,607) (30) (8,911) - (147) (1,866,353) 
โอน - (12,815) - - 557 - 43 31,532 - (599) 18,718 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 427,237 588,174 4,562,328 1,349,403 422,504 182,176 87,514 360,752 190,030 25,339 8,195,457 

ค่าเสือมราคาสะสม            
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - - 2,174,256 783,133 240,785 122,342 73,391 280,873 122,778 - 3,797,558 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 4,007 268,662 105,990 36,673 17,301 5,747 13,968 24,162 - 476,510 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนที     

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (34,212) - (43) (74) (33) (1,544) (4,377) - (40,283) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 4,007 2,408,706 889,123 277,415 139,569 79,105 293,297 142,563 - 4,233,785 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 26,828 183,538 96,216 34,014 12,860 4,633 21,318 21,883 - 401,290 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนที       

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (610,748) (9) (135) (5,433) (30) (8,297) - - (624,652) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 - 30,835 1,981,496 985,330 311,294 146,996 83,708 306,318 164,446 - 4,010,423 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 427,237 599,304 3,562,286 428,285 147,387 39,380 7,551 17,891 47,467 703 5,277,491 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 427,237 557,339 2,580,832 364,073 111,210 35,180 3,806 54,434  25,584 25,339 4,185,034 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี            
2564 (จาํนวน 392 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทเีหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   476,510 

2565 (จาํนวน 327 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนทเีหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร)   406,177 
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 ในระหว่างปี บริษทัฯไดโ้อนกรรมสิทธิในเครืองบินจาํนวน 5 ลาํ (2564: ขายเครืองบินและธุรกรรมการเช่ากลบัจาํนวน             

2 ลาํ) โดยการชาํระหนีสินและค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาํหนดเพือใชเ้ครืองบินจาํนวน 4 ลาํและอีก 1 ลาํที

บริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธิเพือขายเครืองบินและธุรกรรมการเช่ากลบักบับริษทัเอกชนต่างประเทศสองแห่ง รายการ

ดงักล่าวประกอบดว้ยการขายและให้เช่าเพอืใชใ้นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกขาดทุนจากการจาํหน่าย

เครืองบินจาํนวนรวม 41 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ้า่ยอืน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27 (2564: ขาดทุน

จากการจาํหน่าย 43 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,867 ล้านบาท (2564: 

2,221 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไดน้ําทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินจาํนวน 3 ลาํ (2564: ทีดินพร้อมสิงปลูก

สร้างและเครืองบินจํานวน 4 ลาํ) ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 3,553 ล้านบาท (2564: 4,149 ล้านบาท)                  

ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 เครืองบินและ

เครืองยนต์

เครืองบิน พนืที ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 28,252,210 138,217 136,918 28,527,345 

เพมิขึนจากการทาํสัญญาเช่าในระหว่างปี 1,217,528 - 42,028 1,259,556 

เพมิขึนจากการวดัมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ 3,853,236 - - 3,853,236 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาํหนด (1,714,858) - - (1,714,858) 

ลดลงจากการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า

เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 - (20,599) - (20,599) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (3,532,453) (41,697) (46,052) (3,620,202) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 28,075,663 75,921 132,894 28,284,478 

เพมิขึนจากการทาํสัญญาเช่าในระหว่างปี 3,047,699 58,998 - 3,106,697 

เพมิขึนจากการวดัมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ 697,745 - - 697,745 

ลดลงจากการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาํหนด (3,635,344) - - (3,635,344) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (3,338,406) (38,965) (50,303) (3,427,674) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 24,847,357 95,954 82,591 25,025,902 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565   

ราคาทุน  81,079 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (77,612) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ  3,467 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564   

ราคาทุน  81,079 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (74,393) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ  6,686 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 6,686 15,201 

ค่าตดัจาํหน่าย (3,219) (8,515) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 3,467 6,686 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม  543,632              - 

ตน้ทุนของส่วนตกแต่งสินทรัพย ์ 270 - 

โอนมาจาก (โอนไป) ทีดิน เครืองบิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคารเช่า - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน 

 

(18,718) 548,227 

ค่าเสือมราคา           (10,923)      (4,595) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม  514,261    543,632 

มูลค่ายุติธรรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 586 ล้านบาท (2564: 543                  

ลา้นบาท) มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑวิ์ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

สําหรับทีดินและอาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารดังกล่าว

ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพนืทีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 514 ลา้นบาท   

(2564: 543 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ซึงประกอบดว้ยพนืทีในอาคาร โดยมีอายสัุญญา 

14 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลิกไม่ได ้ณ วนัที              

31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ภายใน 1 ปี 13,035 13,035 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 56,963 69,847 

มากกว่า 5 ปี 151,346 118,772 

รวม 221,344 201,654 

15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 523,173 429,912 

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 114,774 145,308 

เงินมดัจาํตามสัญญาเช่า 78,888      74,122  

เงินมดัจาํจากการดาํเนินงานในสนามบิน 34,600      34,600  

เงินมดัจาํสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17,196      16,624  

เงินมดัจาํค่านาํมนั 25,237      12,798  

เงินมดัจาํอนื 103,387 68,829 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 897,255 782,193 

16. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูยื้มในรูปตวัสัญญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบียคงที

ระหว่างร้อยละ 3.15 และ 3.40 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.50 และ 2.95 ต่อปี) 

17.      หุ้นกู้ระยะสัน 

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูร้ะยะสันประเภท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัเป็นจาํนวน 80,000 หน่วย ในราคา

หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 6.75 ต่อปี บริษทัฯไดจ้่ายชาํระเตม็จาํนวนเมือวนัที 7 เมษายน 2565 

 ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูร้ะยะสันประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 750,000 หน่วย ในราคา

หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 6.00 ต่อปี หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูท้ีไม่มีการจดัลาํดบัความน่าเชือถือ 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 828,106 941,864 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูยื้ม (154) (154) 

รวมเงินกูย้ืมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 827,952 941,710 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,561,095 3,095,102 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูยื้ม (756) (910) 

รวมเงินกูย้ืมส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 2,560,339 3,094,192 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,388,291 4,035,902 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัดว้ยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินของ

บริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และหมายเหตุ 14 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปี 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม  4,035,902 3,859,785 

กูเ้งินเพมิในระหว่างปี 30,000 - 

เพิมขึนจากการขยายระยะเวลาการชาํระเงินกู ้ - 250,000 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูยื้มเงิน 154 154 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (677,765) (74,037) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม  3,388,291 4,035,902 

เมือวนัที 23 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญากูย้ืมเงินระยะสนัฉบบัหนึงเพอืขอพกัชาํระเงินตน้บางส่วน 

โดยตกลงจะชําระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษัทฯจะเริมชําระคืนเงินต้นทีขอพกัชําระตงัแต่เดือน

กรกฎาคม 2565 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกรกฎาคม 2568 โดยบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงิน

บางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น เมือบริษทัฯมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีเกินกว่าอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ให้นาํกาํไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายมาชาํระหนีทีคา้งชาํระในงวดสุดทา้ยของสัญญา

ในอตัราอย่างน้อยร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจาก                   

งบการเงินประจาํปี 

เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูยื้มเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระเงินตน้บางส่วน โดยบริษทัฯตกลง

จะชาํระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชาํระคืนเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนธนัวาคม 2564 และ

ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 โดยบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามที

ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินกว่าทีระบุในสัญญา 

โดยพิจารณาจากงบการเงินประจาํปีและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือน 
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เมือวนัที 22 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูยื้มเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระเงินต้นบางส่วน โดยบริษทัฯตกลง                 

จะชาํระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชาํระคืนเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนมกราคม 2565 และ

ชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนตุลาคม 2571 

เมือวนัที 27 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูยื้มเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระดอกเบียจนถึงเดือนกนัยายน 2564 

บริษทัฯจะเริมชาํระคืนดอกเบียทีขอพกัชาํระพร้อมกบัชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 

เมือวนัที 20 ตุลาคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูยื้มเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระเงินตน้และดอกเบียบางส่วน บริษทัฯ                

จะเริมชาํระคืนเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนมีนาคม 2565 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยพร้อมดอกเบียทีขอพกัชาํระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2566  

เมือวนัที 31 มกราคม 2565 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญากู ้ยืมเงินระยะยาวฉบบัหนึงเพือเลือน            

การชาํระเงินตน้บางส่วน โดยบริษทัฯตกลงจะเริมชาํระคืนเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และจะชาํระคืน

เงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกรกฎาคม 2568 

เมือวนัที 25 กรกฎาคม 2565 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพมิเติม ดงันี 

ก)    บนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิมเติมสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวฉบบัหนึงเพือเลือนการชาํระเงินต้น โดยบริษทัฯตกลงจะเริม

ชาํระคืนเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนมกราคม 2566 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 

ข)  บนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิมเติมตวัสัญญาใช้เงินฉบบัหนึงเพือขอลดอตัราดอกเบีย โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบีย

ดงักล่าวเป็นรายเดือน และปฎิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดไวภ้ายในสัญญา หากบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าว

จะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบียในอตัราเดิม 

เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2565 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิมเติมสัญญากูยื้มเงินระยะยาวฉบบัหนึงเพือเลือน                

การชาํระเงินตน้ โดยบริษทัฯตกลงจะเริมชาํระเงินตน้ทีขอพกัชาํระตงัแต่เดือนเมษายน 2566 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ย

ในเดือนตุลาคม 2571 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในประเทศไทย สัญญาเงินกูยื้มระยะยาว

มีระยะเวลา 2 ปีและ 8 ปี (2564: 2 ปีและ 8 ปี) มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนมีอตัราดอกเบียทงัแบบคงทีและแบบ

ลอยตวัระหว่างร้อยละ 2.75 และ 6.15 ต่อปี (2564: ระหว่างร้อยละ 2.50 และ 6.15 ต่อปี) 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน

หนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดั

บางประการทีระบุในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารแห่งหนึงได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บจดหมายผ่อนผนัการปฏิบตัิตาม

ขอ้จาํกดัดงักล่าวจากธนาคารผูใ้ห้กูก่้อนวนัที 31 ธันวาคม 2565 แลว้ ดงันนัจึงไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่สําหรับยอด

คงเหลือของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 
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19. หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 หุ้นกูร้ะยะยาวแสดงรายละเอียดไดด้งันี 

  วนัทีครบกาํหนด จาํนวน มูลค่าตราไว ้ อตัราดอกเบยี กาํหนดชาํระดอกเบีย มูลค่าตามบญัชี 

ครงัที ชุดที ไถ่ถอน หน่วย ต่อหน่วย 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ลา้นหน่วย) (บาท) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   (พนับาท) (พนับาท) 

1/2560 2 ทงัจาํนวนในวนัท ี 0.6 1,000 3.28 3.28 ทุกครึงปี ทุกครึงปี - 600,000 

   19 พฤษภาคม 2565 (5 ปี)         

1/2561 1 ขยายระยะเวลาครบกาํหนด 1.5 800 6.75 6.75 ทุกครึงปี ทุกครึงปี - 1,200,000 

   ไถ่ถอนภายในวนัที         

   26 เมษายน 2565          

1/2561 2 ทงัจาํนวนในวนัท ี 1.0 1,000 2.95 2.95 ทุกครึงปี ทุกครึงปี 1,000,000 1,000,000 

   26 มิถุนายน 2566 (5 ปี)         

1/2565 1 ทงัจาํนวนในวนัท ี 1.4 1,000 6.80 - ทุกไตรมาส - 1,431,500 - 

   30 มิถุนายน 2567 (2 ปี)         

รวม         2,431,500 2,800,000 

หกั: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (13,945) (848) 

หุ้นกู ้- สุทธิ 2,417,555 2,799,152 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,000,000 1,800,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (243) (105) 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 999,757 1,799,895 

หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,431,500 1,000,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (13,702) (743) 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,417,798 999,257 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว 2,417,555 2,799,152 

หุ้นกู ้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และมีอตัราดอกเบียคงที โดยมีมูลค่า

ยตุิธรรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวน 2,399 ลา้นบาท (2564: 1,470 ลา้นบาท มูลค่ายตุิธรรมนีไม่รวมหุ้นกูมู้ลค่า 

1,200 ล้านบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู ้ จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคม

การตลาดตราสารหนีไทย)  
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รายการเปลียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวสาํหรับปี 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม  2,799,152 3,098,135 

ออกหุ้นกูใ้นระหว่างปี 1,431,500 - 

จ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1,800,000) (300,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (18,336) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 5,239 1,017 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม  2,417,555 2,799,152 

20. หนีสินตามสัญญาเช่า 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

หนีสินตามสัญญาเช่า 45,599,890 46,092,799 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (9,143,432) (8,617,620) 

รวม 36,456,458 37,475,179 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,331,068) (5,931,611) 

หนีสินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30,125,390 31,543,568 

 การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 36.2 ภายใตห้ัวขอ้ความเสียง

ดา้นสภาพคล่อง 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 37,475,179 30,700,584 

เพิมขึนจากการทาํสัญญาเช่าในระหว่างปี 2,972,216 1,220,165 

เพิมขึนจากการวดัมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ 682,628 3,728,108 

ชาํระหนีสินภายใตสั้ญญาเช่าระหว่างปี (5,447,100) (2,242,397) 

ชาํระหนีเพือการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (2,562,841) (923,564) 

ลดลงจากการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจาก                    

สถานการณ์ COVID-19 - (20,599) 

เพิมขึนจากดอกเบีย 1,815,354 1,124,133 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน 1,521,022 3,888,749 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 36,456,458 37,475,179 

 ในระหว่างปี บริษทัฯยกเลิกสัญญาเช่าเครืองบินจาํนวน 4 ลาํ (2564: 2 ลาํ) ก่อนถึงเวลาทีกาํหนดเพือทาํการขายเครืองบิน

และธุรกรรมเช่ากลบัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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 ในระหว่างปี บริษทัฯยกเลิกสัญญาเช่าเครืองบินจาํนวน 6 ลาํ (2564: 2 ลาํ) ซึงไดท้าํการยกเลิกการจดทะเบียนอากาศยานกบั

สํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแลว้ในวนัเดียวกนั 

 นอกจากนี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเกียวกบัการยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 ซึง             

ทาํให้กิจการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยถือปฏิบติักบัการ

ยินยอมลดค่าเช่าทงัหมดทีเป็นไปตามเงือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทาํให้สิงตอบ

แทนสําหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจ ํานวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิงตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าก่อนการ

เปลียนแปลงนนั การลดลงใด ๆ  ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซึงเดิมครบกาํหนดในหรือก่อน

วนัที 30 มิถุนายน 2565 เท่านนั และไม่มีการเปลียนแปลงทีสําคญัเกียวกบัเงือนไขและขอ้กาํหนดอนืของสัญญาเช่า โดยได้

รับรู้ผลกระทบจากการปฏิบตัิตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 เป็น

จาํนวน 11 ลา้นบาท (2564: 16 ลา้นบาท) ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเกิดขึนจากการยินยอม

ลดค่าเช่า 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงไดด้งันี   

(หน่วย: พนับาท) 

 เงินชดเชย 

เมือออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอนื 

                                                              

รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 655,934 712,745 126,505 136,584 782,439 849,329 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั  99,712 114,977 28,292 31,842 128,004 146,819 

ตน้ทุนดอกเบีย 14,297 9,571 2,603 1,642 16,900 11,213 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ                      

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

 

- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - 5,730 - 5,730 - 

- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง                    

ขอ้สมมติทางการเงิน - - (4,281) - (4,281) - 

- ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - (29,322) - (29,322) - 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:       

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ                      

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

      

- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 70,604 10,687 - 3,697 70,604 14,384 

- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลง                    

ขอ้สมมติทางการเงิน (111,289) (69,029) - (2,869) (111,289) (71,898) 

- ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ (115,849) (105,279) - (44,391) (115,849) (149,670) 

ผลประโยชน์ทีจ่าย/โอนไปค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย 

ในระหว่างปี (10,142) (17,738) - - (10,142) (17,738) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 603,267 655,934 129,527 126,505 732,794 782,439 
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 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 46 ล้านบาท  

(2564: 26 ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัฯ

ประมาณ 13 ปี (2564: 13 ปี) 

 สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2565 2564 

อตัราคิดลด 2.84 2.18 

อตัราการขนึเงินเดือน  4.00 4.00 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 7.00 0.00 - 7.00 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน           

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

 เพิมขึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิมขึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (71,202) 84,969 (81,974) 98,313 

อตัราการขนึเงินเดือน  80,848 (68,609) 89,370 (75,741) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (76,218) 66,612 (87,683) 74,057 

22. ทุนเรือนหุ้น 

 เมือวนัที 19 ตุลาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครังที 6/2564 ไดมี้มติให้เพิมทุนจดทะเบียนจาก 436 ลา้นบาท               

เป็น 637 ล้านบาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 20,115,789 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน                     

201 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 8 ธันวาคม 2564 ผลแตกต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีออกและมูลค่าตราไวจ้าํนวน 3,699 ลา้นบาทไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญใน              

งบการเงิน 

 เมือวนัที 24 มกราคม 2565 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครังที 1/2565 ไดมี้มติอนุมตัิให้เพิมทุนจดทะเบียนจาก 

637 ลา้นบาทเป็น 946 ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 30,946,978 หุ้น ในราคาหุ้นละ 193.88 บาท มูลค่า

ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ

วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีออกและมูลค่าตราไวจ้าํนวน 5,691 ล้านบาท ได้

แสดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในส่วนของผูถื้อหุ้น 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน                 

ผลกาํไรซึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวน

ทุนของบริษทัฯ สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้  
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24. รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการสําหรับปี 2565 และ 2564 จาํแนกตามจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละประเภทของ

สินคา้หรือบริการไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

รายไดที้รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง   

รายไดค้่าโดยสาร 13,432,414 3,174,235 

รายไดค้่านาํหนกัสัมภาระและค่าบริการอนื 3,705,157 464,074 

รายไดค้่าระวางขนส่ง 97,135 109,334 

รายไดจ้ากเทียวบินเช่าเหมาลาํ 92,297 16,315 

รายไดค้่าโฆษณา 8,674 2,765 

รายไดที้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง   

รายไดจ้ากการขายสินคา้บนเครืองบิน 217,610 61,746 

รวมรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 17,553,287 3,828,469 

25. รายได้อืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

กาํไรจากการบอกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานก่อนกาํหนด (หมายเหตุ 20) 422,907 - 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ - 391,178 

อนื ๆ 313,307 287,865 

รวม 736,214 679,043 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีสําคญัดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ค่านาํมนัเชือเพลิง 8,276,974 1,406,234 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,114,053 5,378,148 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,973,128 1,608,698 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อนืของพนกังาน 2,934,781 2,127,480 

ค่าใชบ้ริการในสนามบินและลานจอด 1,471,790 331,334 
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27. ค่าใช้จ่ายอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน 1,361,941 3,654,375 

ขาดทนุจากตราสารอนุพนัธ ์ 98,046 - 

ขาดทนุจากการจาํหน่ายเครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์                             

(หมายเหตุ 11) 46,580 43,459 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขึน 15,289 202,144 

รวม 1,521,856 3,899,978 

28. ต้นทุนทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า 1,836,350 1,375,334 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของเงนิกูย้ืม 278,782 274,980 

อนื ๆ 105,709 161,521 

รวม 2,220,841 1,811,835 

29. ภาษีเงินได้ 

 รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและ                      

การกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (2,451,560) (1,724,452) 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรหรือขาดทุน (2,451,560) (1,724,452) 

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

กาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 5,701 42,916 

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (1,256) (336) 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31,307 41,437 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดที้บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 35,752 84,017 
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รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล (10,637,483) (13,510,165) 

   

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคลคูณอตัราภาษ ี (2,127,497) (2,702,033) 

โอนกลบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเคยบนัทึกไว ้ (1,110,332) 101,622 

ผลกระทบทางภาษสีาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ30) 507,626 846,823 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 8,649 23,062 

รายไดที้ตอ้งเสียภาษ ี 269,994 6,074 

รวม 786,269 875,959 

รายไดภ้าษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (2,451,560) (1,724,452) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี   

สัญญาเช่า 1,818,039 961,023 

ตราสารอนุพนัธ ์ 214 13,725 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 142,142 145,822 

ขาดทนุทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ช ้ 3,089,319 1,513,335 

รวม 5,049,714 2,633,905 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 16,667 ลา้นบาท 

(2564: 7,187 ลา้นบาท) ทีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่า

บริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลขาดทุนทางภาษมีาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ทีบนัทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีมีจาํนวนเงิน 15,447 ลา้นบาท (2564: 

7,567 ลา้นบาท) ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570 (2564: ปี 2569)  
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30. การส่งเสริมการลงทุน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 5 บตัร (2564: 7 บตัร) 

สําหรับกิจการขนส่งทางอากาศ สิทธิประโยชน์ทีสําคญั คือ การได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับการนําเขา้เครืองบินและ

อะไหล่ทีเกียวข้อง และการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจกรรมทีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี

นับตังแต่วนัทีแต่ละโครงการเริมมีรายได ้(โดยเริมตังแต่วนัที 27 ธันวาคม 2554) เพือให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงักล่าว   

บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯ            

มีเครืองบินจาํนวน 9 ลาํ (2564: 13 ลาํ) ทีอยูภ่ายใตสิ้ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 

31. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

ของหุ้นสามญัทีออกในระหว่างปี 

32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล               

การดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทัทีทาํ

การตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์

 เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ บริษทัฯมีส่วน

งานทีรายงาน 2 ส่วนงาน ดงันี  

- ส่วนงานการบินแบบมีตารางบินประจาํ คือ กิจการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศไปยงัจุดหมายปลายทางทีมีตารางเวลา

บินประจาํ บริษทัฯเปิดจาํหน่ายตวัโดยสารให้กบับุคคลทวัไปผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์       

ทางสาํนกังานขายของบริษทัฯ และตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ 

- ส่วนงานการบินแบบเช่าเหมาลาํ คือ กิจการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศไปยงัจุดหมายปลายทางทีไม่มีตารางเวลาบิน

ประจาํ บริษทัฯดาํเนินการบินเมือมีการจา้งจากผูว่้าจา้ง ซึงปกติจะเป็นบริษทัผูใ้ห้บริการท่องเทียว  

 การประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียว 

กบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน โดยกาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน รายไดอ้ืน ค่าใชจ้่าย

ทางการเงิน และภาษีเงินไดไ้ม่ไดถู้กปันส่วนให้แต่ละส่วนงาน 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯเป็นสินทรัพยที์มีการใชง้านร่วมระหว่างส่วนงาน จึงไม่สามารถปันส่วนให้แต่ละส่วนงานได ้

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจ

กบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของบริษทัฯสําหรับปี 2565 และ 2564 มีดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 17,457,341 95,946 17,553,287 

รวมรายได้ 17,457,341 95,946 17,553,287 

ผลการดําเนินงาน    

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (7,696,493) 37,105 (7,659,388) 

รายไดอื้น   736,214 

ค่าใชจ่้ายอนื   (1,521,856) 

รายไดท้างการเงิน   28,388 

ตน้ทุนทางการเงิน   (2,220,841) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (10,637,483) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   2,451,560 

ขาดทุนสําหรับปี   (8,185,923) 

สินทรัพย์รวม   43,960,401 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 3,811,625 16,844 3,828,469 

รวมรายได้ 3,811,625 16,844 3,828,469 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (8,495,678) (31,797) (8,527,475) 

รายไดอื้น   679,043 

ค่าใชจ่้ายอนื   (3,899,978) 

รายไดท้างการเงิน   50,080 

ตน้ทุนทางการเงิน   (1,811,835) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (13,510,165) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   1,724,452 

ขาดทุนสําหรับปี   (11,785,713) 

สินทรัพย์รวม   45,508,744 
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 ข้อมูลเกียวกับเขตภมิูศาสตร์  

 บริษทัฯมีฐานการบินในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยท์ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็น

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

33. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงาน 

นนัออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2565 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย

จาํนวน 80 ลา้นบาท (2564: 56 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

34.1 ภาระผูกพนัเกียวกับการก่อสร้างอาคาร 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผกูพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกบัการก่อสร้างอาคารของโครงการแห่งหนึงเป็น

จาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท (2564: 34 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาบริการบํารุงรักษาเครืองบิน 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากสัญญาบริการบาํรุงรักษาเครืองบินระหว่างกิจการทีเกียวขอ้งกนัและผูใ้ห้เช่าเครืองบินรายอนื โดย

บริษทัฯตกลงจะจ่ายค่าบาํรุงรักษาเครืองบินตามอตัราในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามทีระบุในสัญญา ซึงผนัแปรตาม

จาํนวนชวัโมงบินและอายขุองเครืองบินแต่ละลาํ 

34.3 ภาระผูกพนัเกียวกับการบริการ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกียวกบัการบริการทีสําคญั ดงันี 

1) บริษัทฯมีภาระผูกพนัเกียวกับการใช้บริการด้านบริหารบุคคล กฎหมายและบริการอืนกับกิจการทีเกียวข้องกัน              

โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการตามอตัราทีตกลงกนัในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 359 ลา้นบาท (2564: 397 ลา้นบาท) 

2) บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกียวกบัการใชบ้ริการทางดา้นการตลาด การจองตวัโดยสารและการให้บริการอนื ๆ กบักิจการที

เกียวข้องกัน โดยบริษัทฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการแปรผันตามอัตราทีตกลงกัน ในระหว่างปีสินสุดวนัที                          

31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายภายใตสั้ญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 563 ลา้นบาท (2564: 136 ลา้นบาท) 

3) บริษัทฯมีภาระผูกพนัเกียวกับการใช้บริการให้คาํปรึกษาและบริหารจัดการด้านข้อมูลกับกิจการทีเกียวข้องกัน                   

โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการตามอตัราทีตกลงกนั 
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34.4 ภาระผูกพนัอืน ๆ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตสั้ญญาเช่าระยะสนั สัญญาประกนัภยัและสัญญาบริการอนื ๆ ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 95,596 79,645 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,199 3,296 

รวม 120,795 82,941 

34.5 การคาํประกัน 

1) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯไม่มีภาระคาํประกันเงินกู้ยืมธนาคารของนักบินฝึกหัดเพือใช้ในการศึกษาใน

หลกัสูตรนกับินพาณิชย ์(2564: 14 ลา้นบาท)  

2) บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการคาํประกนัทีเกียวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายภาคพนืดิน ค่าสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคค่าซือผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการบินอืน ๆ รวมถึงค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบิน ซึงเป็นปกติของการดาํเนิน

ธุรกิจดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้น) 

 2565 2564 

 
ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย    

รูปี บาท 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับค่าใช้จ่าย         

 เกียวกบัการปฏิบตัิการบิน 0.16 2.20 73.43 15.92 0.09  1.04  63.78  16.01  

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับกองทุน         

 ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครืองบิน 1.28 - - - 37.31 - - - 

รวม 1.44 2.20 73.43 15.92 37.40  1.04  63.78  16.01  

รวมเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท 49.86 57.24 32.80 15.92 1,256.42 26.10 29.88 16.01 

34.6  คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯไดรั้บหมายเรียกพร้อมสําเนาคาํฟ้องคดีแพ่งสามญัจาํนวนรวม 21 คดี (2564: 28 คดี)              

จากการบอกเลิกสัญญาและผิดสัญญา ให้บริษทัฯชาํระเงินค่าเสียหายจาํนวนเงินรวม 19 ล้านบาท (2564: 6 ล้านบาท) 

ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการดาํเนินการในขนัเริมตน้ ทงันีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าบริษทัฯสามารถแยง้คาํฟ้องไดด้้วย

หลกัฐานทีบริษทัฯมีอยู ่จึงไม่ไดมี้การตงัประมาณการหนีสิน 

  



 

36 

35. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินบาททีเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมซึงจดัลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

 สกุลเงินตามสัญญา สกุลเงินตามสัญญา 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 ตราสารอนุพนัธ ์     

      สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 1,457 - - 

หนีสินทีวัดมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 ตราสารอนุพนัธ ์     

 สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 3,299 28,545 21,483 

 สัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน                 

เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 72,505 - - - 

 สัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน                 

สกุลเงิน - - 41,593 - 

 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,388,291 - 4,035,901  

   หุ้นกูร้ะยะยาว - 2,398,552 - 1,469,767*  

* มูลค่ายุติธรรมนีไม่รวมหุ้นกูมู้ลค่า 1,200 ลา้นบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงอืนไขหุ้นกูต้ามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 

จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

 ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษัทฯไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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36. เครืองมือทางการเงิน 

36.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง 

 ตราสารอนุพนัธ์ทีบริษทัฯถือไว ้ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง   

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 1 - 

รวมสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 1 - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์   

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง   

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 3 50 

สัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน - 42 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง   

สัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน 73 - 

รวมหนีสินตราสารอนุพนัธ ์ 76 92 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไม่ได้กําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง 

บริษทัฯใชส้ัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงินเพือบริหารความเสียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ทาํสัญญา

ดงักล่าวในช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซึงมีอายุสัญญา

โดยทวัไป 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์ทีกําหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียง  

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

ในปี 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงในประเทศเพอืป้องกนั

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบียทีเกียวขอ้งกบัการจ่ายดว้ยเงินตราต่างประเทศ 

รายการทีคาดการณ์ดงักล่าวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจะเกิดขึน และรายการทีคาดการณ์ดงักล่าวมี

จาํนวนประมาณ ร้อยละ 31 ของรายการหนีสินตามสัญญาเช่าเครืองบินทงัหมดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเพอืป้องกนัความผนัผวนของอตัราดอกเบียลอยตวัทีเกิดจากสัญญาเช่าเครืองบิน

และสัญญาเงินกูย้ืม โดยบริษทัฯไดรั้บดอกเบียคงทีในอตัราร้อยละ 4.69 ถึง 4.86 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.24 ถึง 4.86 ต่อปี) 

ของสัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงินและสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 
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รายการทีมีการป้องกนัความเสียงนีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง เนืองจากสัญญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบียมีเงือนไขทีตรงกนักบัเงือนไขของเงินกูยื้มทีมีอตัราดอกเบยีคงที (อนัไดแ้ก่ จาํนวนเงินตน้ วนัครบ

กาํหนด วนัทีจ่ายชาํระ และวนัทีมีการปรับอตัราดอกเบีย) บริษทัฯ ไดก้าํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสียงไวที้ 1:1 

เนืองจากความเสียงอา้งอิงของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเหมือนกบัองคป์ระกอบของความเสียงทีไดมี้การป้องกนัไว ้ 

นอกจากนี ในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง บริษทัฯ ไดใ้ชอ้นุพนัธ์เสมือน พร้อมกบัเปรียบเทียบ

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงกบัการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการทีมี

การป้องกนัความเสียงสาํหรับความเสียงทีไดมี้การป้องกนัไว ้

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปนี 

- อตัราดอกเบียทีใชใ้นการคิดลดรายการทีมีการป้องกนัความเสียงและเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงมีความแตกต่างกนั  

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกันความเสียงและเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงมี              

ความแตกต่างกนั  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย จาํนวน 463 ลา้นบาท เพือใชใ้นการป้องกนัความเสียง

ในกระแสเงินสด (2564: 63 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ตราสารอนุพนัธ์ทีบริษทัฯถือไวเ้พอืเป็นเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงันี 

 การครบกาํหนดชาํระ 

 นอ้ยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สําหรับปีสินสุดวันที วันที 31 ธันวาคม 2565     

สัญญาแลกเปลยีนอัตราดอกเบีย (สําหรับหนีสินตามสัญญาเช่า)     

จาํนวนหน่วยตามสัญญา (ลา้นบาท) 213 251 - 464 

อตัราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) 4.69 - 4.86 

มูลค่าตามบญัชี (ลา้นบาท) 1 1 - 2 

สําหรับปีสินสุดวันที วันที 31 ธันวาคม 2564     

สัญญาแลกเปลยีนอัตราแลกเปลยีนสกุลเงนิ (สําหรับหนีสิน

ตามสัญญาเช่า)     

จาํนวนหน่วยตามสัญญา (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 7 25 6 38 

อตัราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) 2.64 - 3.74 

อตัราแลกเปลียนเฉลียล่วงหนา้ (บาท/เหรียญสหรัฐ) 33.10 - 34.00 

สัญญาแลกเปลยีนอัตราดอกเบีย (สําหรับหนีสินตามสัญญาเช่า)     

จาํนวนหน่วยตามสัญญา (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 16 47 - 63 

อตัราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) 2.24 - 4.21 

จาํนวนหน่วยตามสัญญา (ลา้นบาท) 235 431 - 666 

อตัราดอกเบียคงทีเฉลีย (ร้อยละ) 4.69 - 4.86 

มูลค่าตามบญัชี (ลา้นบาท) 321 903 - 1,224 

 

  



 

39 

ผลกระทบของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้

ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 การเปลียนแปลงใน              

มูลค่ายติุธรรมซึงใช ้ สาํรองสําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด  

 วดัความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนัความเสียง 

ส่วนทียงัคงป้องกนั             

ความเสียงต่อไป 

ส่วนทีไดย้ติุ                    

การป้องกนัความเสียงแลว้ 

สาํรองสาํหรับตน้ทุน             

ในการป้องกนัความเสียง 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

หนีสินตามสัญญาเช่า (5) 123 - (43) - (73) - 5 
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ผลกระทบของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ผลกระทบของการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดต่องบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จาํนวนเงินตาม

สัญญา 

(ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) 

จาํนวนเงินตาม

สัญญา 

(ลา้นบาท) 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายตุิธรรม 

ซึงใช้วดัความ   

ไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั

ความเสียง 

ส่วนทมีี

ประสิทธิผล 

ทรีบัรู้ในส่วนของ

ผูถื้อหุ้น 

ส่วนทไีม่มี

ประสิทธิผล 

ทรีบัรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

บรรทดัที 

แสดงรายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุน             

ในการป้องกนั

ความเสียง 

ทรีบัรู้ใน 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สาํรองสาํหรับ

การป้องกนั

ความเสียงใน 

กระแสเงินสด 

ทโีอนไปยงั 

กาํไรหรือขาดทุน 

บรรทดัที                

แสดงรายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 2565 

สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ - สาํหรบั

ป้องกนัความเสียงจากหนีสิน

จากสัญญาเช่า 

25 - (73) 73 - 73 ค่าใช้จ่ายอนื - - ตน้ทุนทางการเงิน 

สัญญาแลกเปลียนอตัรา

แลกเปลียนสกุลเงิน - สาํหรับ

ป้องกนัความเสียงจากหนีสิน

จากสัญญาเช่า 

- - - (42) - (42) ค่าใช้จ่ายอนื (5) 86 ตน้ทุนทางการเงิน 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 

สาํหรับป้องกนัความเสียงจาก

หนีสินจากสัญญาเช่าและ                 

เงินกูย้ืม 

- 463 (2) (48) - (48) ค่าใช้จ่ายอนื - 29 ตน้ทุนทางการเงิน 

รวม 25 463 (75) (17) - (17)  (5) 115  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จาํนวนเงินตาม

สัญญา 

(ลา้นเหรียญ

สหรัฐ) 

จาํนวนเงินตาม

สัญญา 

(ลา้นบาท) 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายตุิธรรม 

ซึงใช้วดัความ   

ไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนั

ความเสียง 

ส่วนทมีี

ประสิทธิผล 

ทรีบัรู้ในส่วนของ

ผูถื้อหุ้น 

ส่วนทไีม่มี

ประสิทธิผล 

ทรีบัรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

บรรทดัที 

แสดงรายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุน             

ในการป้องกนั

ความเสียง 

ทรีบัรู้ใน 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สาํรองสาํหรับ

การป้องกนั

ความเสียงใน 

กระแสเงินสด 

ทโีอนไปยงั 

กาํไรหรือขาดทุน 

บรรทดัที                

แสดงรายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 2564 

สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ - สาํหรบั

ป้องกนัความเสียงจากหนีสิน

จากสัญญาเช่า 

- - - 210 74 (75) ค่าใช้จ่ายอนื - - ตน้ทุนทางการเงิน 

สัญญาแลกเปลียนอตัรา

แลกเปลียนสกุลเงิน - สาํหรับ

ป้องกนัความเสียงจากหนีสิน

จากสัญญาเช่า 

38 - (42) 66 92 (58) ค่าใช้จ่ายอนื 5 (121) ตน้ทุนทางการเงิน 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 

สาํหรับป้องกนัความเสียงจาก

หนีสินจากสัญญาเช่า 

63 666 (50) 94 (21) (32) ค่าใช้จ่ายอนื - 25 ตน้ทุนทางการเงิน 

รวม 101 666 (92) 370 145 (165)  5 (96)  
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36.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงนิ  

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั เจา้หนีการคา้ เจา้หนีอืน เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุ้นกูร้ะยะสัน หุ้นกูร้ะยะยาว และหนีสินตามสัญญาเช่า บริษทัฯมีความเสียง

ทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี 

ความเสียงด้านเครดิต 

บริษทัฯมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัเงินฝากกบัธนาคาร ลูกหนีการคา้ เงินมดัจาํเครืองบิน และเครืองมือ

ทางการเงินอืนๆ  โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือ มูลค่าตามบญัชีทีแสดงอยูใ่น

งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ 

ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสียงดา้นเครดิตจะถูกควบคุมโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาทีไดรั้บการอนุมตัิแลว้เท่านนัและอยู่ในวงเงินสินเชือที

กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัฯ นอกจากนีความเสียง

ดา้นเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ ถูกควบคุมโดยการทาํสัญญากบัธนาคารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยู่ใน

ระดบัสูงซึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตระหว่างประเทศ  

บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัของความเสียงดา้นเครดิตทีเกิดจากลูกหนีการคา้  

ความเสียงด้านตลาด  

บริษทัฯ มีความเสียงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากราคานาํมนั ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียง

จากอตัราแลกเปลียน บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์หลากหลายประเภทเพอืบริหารความเสียงดงักล่าว ดงันี  

- สัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั เพือป้องกนัความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของราคานาํมนั 

- สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพอืช่วยลดความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

- สัญญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึน 

ความเสียงด้านราคานํามัน 

ความผนัผวนของราคานาํมนัจะขึนอยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานของนาํมนัเชือเพลิงในตลาดโลกรวมทงัผลกระทบจาก

สภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงาน เนืองจากนาํมนัเชือเพลิงเป็น

วตัถุดิบทีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ 

บริษัทฯมีความเสียงจากการผนัผวนของราคานํามัน ทังนีกิจการทีเกียวข้องกันแห่งหนึงเป็นผู ้ดําเนินการใน                     

การจดัการความเสียงจากการผนัผวนของราคานาํมนัให้กบับริษทัฯ  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัจากการทาํประกนัความเสียงราคานาํมนั 

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี  

บริษทัฯ มีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากเงินฝากธนาคาร เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

หุ้นกูร้ะยะสัน เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุ้นกูร้ะยะยาวและหนีสินจากสัญญาเช่า สินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขนึลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด

ในปัจจุบนั 
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บริษัทฯบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยเขา้ทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียเพือใช้เป็นเครืองมือใน               

การบริหารความเสียงจากกระแสเงินสดของจาํนวนดอกเบียทีจะตอ้งจ่ายในอนาคตสําหรับเงินกูยื้มระยะยาว และ

หนีสินตามสัญญาเช่าบางส่วนทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย               

ไดด้งันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลง ไม่มี  อตัราดอกเบีย 

 คงที ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 2565 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 586 208 794 0.04 - 0.35 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - 849 849 - 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,540 2,540 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื - 93 92 185 4.97 - 5.72 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื - 638 259 897 2.29 - 7.23 

 - 1,317 3,948 5,265  

หนีสินทางการเงิน      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 750 - - 750 3.15 - 3.40 

หุ้นกูร้ะยะสนั 743 - - 743 6.00 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 89 - - 89 0.25 

เจา้หนีการคา้ - - 1,464 1,464 - 

เจา้หนีอนื - - 392 392 - 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 1,469 1,469 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,485 1,903 - 3,388 2.75 - 6.15 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,418 - - 2,418 2.95 - 6.80 

หนีสินตามสัญญาเช่า 35,283 1,173 - 36,456 3.09 - 8.61 

 40,768 3,076 3,325 47,169  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบีย

ปรับขนึลง ไม่มี  อตัราดอกเบีย 

 คงที ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 691 20 711 0.10 - 0.25 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - 560 560 - 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 1,095 1,095 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื - 199 117 316 3.68 - 5.72 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื - 575 207 782 2.65 - 7.23 

 - 1,465 1,999 3,464  

หนีสินทางการเงิน      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 750 - - 750 2.50 - 2.95 

หุ้นกูร้ะยะสนั 79 - - 79 6.75 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 2,450 - - 2,450 0.25 

เจา้หนีการคา้ - - 989 989 - 

เจา้หนีอนื - - 798 798 - 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 1,326 1,326 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,886 2,150 - 4,036 2.90 - 6.15 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,800 - - 2,800 2.95 - 6.75 

หนีสินตามสัญญาเช่า 34,564 2,911 - 37,475 0.91 - 8.37 

 42,529 5,061 3,113 50,703  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย 

ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผล

ของอตัราดอกเบียเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ทีมีอตัราดอกเบียปรับขนึลงตามอตัราตลาด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที แสดงไดด้งันี 

 

เพิมขึน/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

ขาดทนุก่อนภาษ ี

ผลกระทบต่อ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

สกุลเงิน (จุดทศนิยม) (พนับาท) (พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บาท +0.6 +0.6 10,862 6,239 - - 

 -0.6 -0.6 (8,297) (6,239) - - 

เหรียญสหรัฐ +0.6 +0.6 - 339 - 7  
-0.6 -0.6 - (339) - (7) 

ทงันี ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน  

 บริษทัฯมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกนั เจ้าหนีการคา้ เจา้หนีอืน เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกนั และหนีสินตาม

สัญญาเช่า ทีเป็นเงินตราต่างประเทศในหลายสกุลเงิน  

 บริษทัฯมีการจดัการความเสียงโดยจบัคู่ระหว่างหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศกบัลูกหนีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

สกุลเดียวกนั (Natural hedge) นอกจากนี บริษทัฯใชสั้ญญาซือขายอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ

ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสําหรับค่าใชจ้า่ยทีจ่ายดว้ยเงินตราต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน 

ตารางต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษแีละส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจากการเปลียนแปลง

ทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที 

ทงันี ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษแีละส่วนของผูถื้อหุ้นนีเกิดจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเครืองมือทีใชป้้องกนั

ความเสียง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทงันี บริษทัฯไม่มีความเสียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปลียนแปลง

ของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอนื 

 เพิมขึน/ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

ขาดทนุก่อนภาษ ี

ผลกระทบต่อ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

สกุลเงิน (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

เหรียญสหรัฐ +5 +5 2,395,579 1,831,383 - 167,273 

 -5 -5 (2,395,579) (1,831,383) - (167,273) 

ทงันี ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสาร

อนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2565     

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 752 - - 752 

หุ้นกูร้ะยะสัน - 784 - - 784 

เงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัใหญ ่ 89 - - - 89 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,856 - - - 1,856 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,469 - - - 1,469 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,137 - - - 4,137 

เงินกูยื้มระยะยาว - 937 2,539 198 3,674 

หุ้นกูร้ะยะยาว - 1,141 1,480 - 2,621 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 8,399 32,790 14,356 55,545 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 7,551 12,013 36,809 14,554 70,867 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารอนุพนัธ์  

หนีสินตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายชาํระสุทธิ - 74 1 - 75 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 74 1 - 75 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564     

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 750 - - 750 

หุ้นกูร้ะยะสัน - 80 - - 80 

เงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัใหญ ่ 2,450 - - - 2,450 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,787 - - - 1,787 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,326 - - - 1,326 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,461 - - - 2,461 

เงินกูยื้มระยะยาว - 942 2,697 397 4,036 

หุ้นกูร้ะยะยาว - 1,800 999 - 2,799 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 5,932 14,927 16,617 37,476 

รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 8,024 9,504 18,623 17,014 53,165 

ตราสารอนุพนัธ์  

หนีสินตราสารอนุพนัธ:์ จ่ายชาํระสุทธิ - 23 63 6 92 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 23 63 6 92 

36.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เครืองมือทางการเงินทีบริษทัฯประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน เนืองจากเครืองมือทางการเงินดังกล่าวจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบีย

ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด ได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ลูกหนี

กิจการทีเกียวขอ้งกนั เจา้หนีการคา้ เจา้หนีอนื เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั และเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 ตารางต่อไปนีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีจดัอยู่ในประเภท

ระยะยาว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสินทางการเงิน     

 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,388 3,388 4,036 4,036 

 หุ้นกูร้ะยะยาว 2,418 2,399 2,799 1,470* 

* มูลค่ายุติธรรมนีไม่รวมหุ้นกู ้มูลค่า 1,200 ล้านบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู้ตามทีกล่าวไวใ้น               

หมายเหตุ 19 จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 
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 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีจ่ายดอกเบียในอตัราคงที แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจา่ยในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับเงินกูยื้ม

ทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

ข) เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีจา่ยดอกเบียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด แสดงมูลค่ายตุิธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) หุ้นกูร้ะยะยาวแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

36.4 การหักกลบเครืองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทีมีการรับรู้ในลกัษณะของการหักกลบ 

หรือยงัไม่มีการหกักลบกนัแต่มีขอ้ตกลงทีกาํหนดให้มีการหักกลบหรือขอ้ตกลงอนืทีคลา้ยคลึงกนั แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
มูลค่าขนัตน้ จาํนวนทนีาํมาหกักลบ 

มูลค่าสุทธิทีรับรู้ใน      

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2565    

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั  2,546 (6) 2,540 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,753) 284 (1,469) 

 793 278 1,071 

    

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2564    

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั  1,475 (380) 1,095 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,740) 414 (1,326) 

 (265) 34 (231) 

 มูลค่าขนัตน้ทีไม่ไดห้กักลบในงบแสดงฐานะการเงินนนั สะทอ้นถึงจาํนวนทีขึนอยูก่บัขอ้ตกลงการหกักลบทีมีเงือนไข 

37. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯในการบริหารทุนนนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษทัฯ

เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมีส่วนไดเ้สียอนื และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพอืลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัฯอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่                        

ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพอืลดภาระหนี 

 เพือให้ไดสิ้ทธิพิเศษทางภาษี บริษทัฯยงัจะตอ้งดาํรงไวซึ้งเงินทุนขนัตาํตามทีกาํหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2566 


